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Remissvar angående Hyggesfritt skogsbruk –
Skogsstyrelsens definition
Med anledning av Skogsstyrelsens missiv Remiss: Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens
definition, dnr 2020/3733 inkommer härmed Kopparfors Skogar med följande synpunkter.
Rapporten är välskriven och det underliggande arbetet är i stora delar väl utfört.
På sidan 27 fastslås att begreppet hyggesfritt skogsbruk endast skall tillämpas på mark där det
finns ett produktionsmål. Därför bör produktionsperspektivet av hyggesfritt skogsbruk belysas
ur alla relevanta aspekter. Den i övrigt väl genomförda fokusgruppsstudien borde därför ha
inkluderat även produktionsperspektivet i sitt upplägg.
Följande aspekter saknas i rapporten:
•

Enligt sidorna 6, 24 och 34 i föreliggande rapport får en skärm helt avvecklas först när
föryngringen under skärmen nått en medelhöjd av minst 2,5 meter. Kopparfors Skogar
anser att rapporten inte belyser risken för skador på föryngringen som föreligger vid
avveckling av skärmen, en risk som rimligen är stor då föryngringen nått en så hög höjd.

•

Enligt sidorna 6, 24 och 34 i föreliggande rapport får en ny lucka inte tas upp förrän
föryngringen i angränsande lucka nått en medelhöjd om minst 2,5 meter. Kopparfors
Skogar anser att det saknas en konsekvensanalys av hur olika skogsbestånd som brukas
med luckhuggning enligt definitionen av hyggesfritt skogsbruk i föreliggande rapport
utvecklas över tid, beroende på ståndortens bonitet.

•

Volymsproduktionen över tid på mark som brukas med hyggesfritt skogsbruk blir ofta lägre
än vad den skulle blivit med trakthyggesbruk. Hur mycket lägre beror på en mängd olika
aspekter, bland annat hur stor andel av föryngrade luckors areal som ligger inom den zon
längs luckornas kanter vilken påverkas av konkurrens från kringliggande skog. Denna andel
minskar med ökande luckstorlek, vilket betyder att större luckor vore önskvärt ur ett
produktionsperspektiv.

Med stöd av ovanstående förbisedda produktionsaspekter och en tanke om
begreppsharmonisering och förenklad tillämpning och tillsyn anser Kopparfors Skogar att
hyggesfritt skogsbruk bör medge kala ytor upp till 0,5 ha, och att höjdgränsen för avveckling av
skärm eller upptagande av angränsade lucka skall vara 1,3 meters medelhöjd.
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